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Estamos chegando ao dia da festa do IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, Padroeira 

da nossa Paróquia, e quero dar algumas linhas mestres para conhecer melhor esta grande e 

importante devoção. 

A nossa Paróquia desde que era comunidade de Braz Cubas teve o nome de “Imaculado 

Coração de Maria”.  

Alguns podem dizer é mais um título que os cristãos, ao longo da história, deram a Nossa 

Senhora.  

É verdade, mas este título tem algumas características próprias. 

A memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria é comemorada no sábado seguinte à 

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 

É interessante perceber como a Igreja coloca juntos o Coração de Jesus e o Coração de 

Maria.  

Olhando para a Bíblia posso dizer que a devoção ao Imaculado Coração de Maria temos que 

colocá-la no início da Igreja, porque tem suas raízes na Sagradas Escritura. Efetivamente 

encontramos no Evangelho de Lucas: “Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no 

seu Coração” (Lc 2,19) e depois: “Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. 

Sua mãe guardava todas estas coisas no seu Coração” (Lc 2,51). 

Digamos então que estas pinceladas de Lucas, sobre o coração de Maria irão germinar na 

doutrina dos Santos Padres e crescer com os teólogos e místicos da Idade Média. Depois virão 

outros grandes devotos do Imaculado Coração de Maria: São Bernardo, Santa Gertrudes, Santa 

Brígida, São Bernardino de Sena e São João Eudes. Este, no ano 1648, conseguiu do Bispo de 

Autun, na França, a aprovação para celebrar a festa. 

No ano 1805 o Papa Pio VII concedeu autorização para a celebração da festa a algumas 

dioceses e congregações religiosas que o pediram. No ano 1855 o Papa Pio IX aprovou a Missa e 

o Ofício próprio do Imaculado Coração de Maria. No dia 08 de dezembro de 1942, na Solenidade 

da Imaculada Conceição, o Papa Pio XII consagrou a Igreja e todo o gênero humano ao Coração 

Imaculado de Maria e poucos anos depois estendeu a festa do Imaculado Coração de Maria para 

toda a Igreja Católica. 

Em modo particular foi depois das aparições de Nossa Senhora, em Fátima, que a devoção 

ao Imaculado Coração de Maria pegou mais força, pois foi numa das aparições, precisamente na 

segunda, 13 de junho de 1917, quando  N.Senhora disse  a Lúcia: “Ele [Jesus] quer estabelecer 

no mundo a devoção do meu Imaculado Coração”. Depois de ouvir essas palavras, as três crianças 

viram Nossa Senhora com o coração na mão, cheio de espinhos.  

No dia 13 de julho, terceira aparição, Nossa Senhora fez com que as três crianças 

participassem de uma experiência extraordinária! Viram, no inferno, os demônios e as almas dos 

condenados, que gritavam e gemiam de dor e desespero. Depois disse às três crianças: “Vistes o 

inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores; para as salvar, Deus quer estabelecer no 

mundo a devoção a Meu Imaculado Coração” . 

Sete anos depois, no dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, na Espanha, Nossa 

Senhora revelou à Lúcia, que era postulante, no convento de Santa Doroteia, a devoção dos cinco 

primeiros sábados, e no mês de dezembro de 1927, aconselhada pelo seu confessor, Lúcia deu a 

conhecer as palavras de Nossa Senhora; “Olha, minha filha, o Meu Coração cercado de espinhos, 

que os homens ingratos a todos os momentos Me cravam com blasfêmias e ingratidões. Ela, ao 

menos, vê de Me consolar, e dize que todos aqueles que, durante cinco meses, no primeiro sábado, 



confessarem-se, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um Terço, e Me fizerem quinze minutos 

de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, Eu 

prometo assistir-lhes, na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas 

almas”. 

O Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira disse:  “A missão especial 

de Fátima é a difusão no mundo do culto ao Imaculado Coração de Maria. À medida que a 

perspectiva do tempo nos permitir julgar melhor os acontecimentos de que fomos testemunhas, 

estou certo que melhor se verá que Fátima será, para o culto do Coração de Maria, o que Paray-

le-Monial foi para o Coração o de Jesus″. 

A mensagem que podemos tirar de tudo isto, mas em modo particular das aparições em 

Fátima é a insistência de pedido de oração e o sacrifício pela conversão dos pecadores, dando uma 

certa ênfase à reza do terço e as comunhões reparadoras dos cinco primeiros sábados. 

 

Porque os primeiros cinco sábados? 

Porque são cinco as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria:  

1 – As blasfêmias contra a Imaculada Conceição; 

2 – Contra a Sua Virgindade; 

3 – Contra a Maternidade Divina, recusando, ao mesmo tempo, recebê-La como Mãe 

dos homens; 

4 – Os que procuram publicamente infundir, nos corações das crianças, a indiferença, o desprezo 

e até o ódio para com esta Imaculada Mãe; 

5 – Os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. 

 

Todos nós, como paroquianos da Paróquia Imaculado Coração de Maria, temos que acolher 

o desejo do Coração de Maria e fazer por onde para que todos os seres humanos se salvem. 

 

Imaculado Coração de Maria, rogai por nós! 

 

 

. 

  

 

https://formacao.cancaonova.com/nossa-senhora/devocao-nossa-senhora/a-mensagem-de-fatima-para-o-nosso-tempo/
https://formacao.cancaonova.com/familia/pais-e-filhos/homens-rezem-por-suas-familias/

